
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja 

(KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj elektroničkim putem, dana 15. prosinca 

2020.godine, donijelo je  

  

O D L U K U 

o poništenju natječaja 

 

Članak 1. 

 

Poništavaju  se sljedeći natječaji: 

 

Natječaj  za  zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić 

„Carić“, Novalja, na radno mjesto stručni suradnik – logoped; objavljen dana 11. prosinca 

2020. godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dana 7. 

prosinca 2020.godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja. 

 

Natečaj za  zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji  vrtić  

„Carić“, Novalja,  na radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju; objavljen dana 

11. prosinca 2020. godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i dana 7. prosinca 2020.godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg 

vrtića „Carić“, Novalja. 

 

Natječaj za  zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme u Dječji  

vrtić  „Carić“, Novalja,  na radno mjesto zdravstveni voditelj;  objavljen dana 11. prosinca 

2020. godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dana 7. 

prosinca 2020.godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja. 

 

Natječaj za  zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji  vrtić  

„Carić“, Novalja,  na radno mjesto spremačica/servirka; objavljen dana 11. prosinca 2020. 

godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dana 8. 

prosinca 2020.godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja. 

 

Natječaj za  zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme u Dječji  

vrtić  „Carić“, Novalja  na radno mjesto spremačica; objavljen dana 8. i 11. prosinca 2020. 

godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dana 8. 

prosinca 2020.godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja 

 

Članak 2. 

Odluka o poništenju natječaja donesena je zbog formalno pravnih razloga.  

 



Članak 3. 

Ova Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja. 

Članak 4. 

 Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči dječjeg vrtića. 

 

 

                                                                                        Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                             Ivana Kurilić, dipl.oec. 

 

 

KLASA: 601-05/20-01/13 

URBROJ: 2125/41-02-20-03 

Novalja, 15. prosinca 2020.g. 

 

 


